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 كا 0 4س 2ِض 00
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 ٍرمنلا» ليفلا ناهر

 ءاكذ رع ةرينك "تاباكح نانلك يف

 ”تاياكجلا "كلب يت . هاجم صلال
 «طقلا بح يف وهو ٠ كام نأ فك

 أ ٍصيْخَتو يش ا

 ا هع اح عقل سل م اقم كن وأ
 «نامير مسن رولا مامأ ٍضْرَألا ىلع مق رَجشلا ٍناصْعَأ كَمَا

 به ذَيلَف» : 0 ك1 نأ ديرأ ال ءَنآلا 'ِبَمْديلَم» : َلاقو اجاغ ليفلا ىلإ تقتل

 0و د تل كْمْحلو ١ ناهرلا اتيسك

 بنك نام نأ فايطإلا ني دال ناك نك .اجلغ ب يف را ب
 يتب هيف روز اًعربسأ ينطأ .نآلا ينلكأت ال« اسم لاقف . َناهّرلا
 لح يف ليفلا عرش « رينا 'ققاو .«٠ ينرسأ مو
 .رمتلا ضْأ ىلع هُعوُش رهف اًريرَع ءاكب يكتي

 «1 كل اًماعَط يسْفَت نم َلعِجأف ُهلِْنَأ» :لاقو . ليفلا كِحَض

 ىلغأب "وزي حارو ةموطرخ ليفلا مكر .الوأ “تْنأ 'بّرج» :رَلل لاق
 انسلا هتاكَرَح عباتُي حارو اًريثك َكِحَض قنتول َنادْعسلا كل .ِهتْوَص
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 1 ا اجاغ ىأَر مث . ماي نيت هال نإ ل
 .ةَساعّتل ولع "تدب دقو ءاطبي

 نأ درْقَأ له ؟ةقيدّصلا اهُيأ كب ام» : لوقي ٌريغّصلا لارا عرس 2
 (؟كَدِعاسأ

 قيدصلا 0 03 يندَعاسُم ىلع روت كن كا الل نرحب ليفلا 0
 0 را ”رهشَيوهو ٠ هل ىو مث .زيزعلا

 85 كنب لإ ّنآلا ٍِبَهْذِإ .اجاغ اي « كلاب 0 الو : ٌريْغّصلا لارعلا لاق
 0. سيلا ف نط وبس ديب اه لإ دعب كالو 5-0
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 ورله يي يف انو لازغلا ل ص
 . سيلا ُنابَطْرم ُهَعَ وأ ا 0 هيكل فورا

 0 .الزأ اف ألا ل ع لع اناس نآلا» : لازغلا لاق
 هات املاحو « نار يلا باقم بهذ
 62م امألا

 ب مل 'نكل ٠ امان ايش كلذ يف اجاغ ري م
 ام لك امّطَحُم قَباغلا يف ُر م2 ف م نام ىلع هني مو اًناحو ٠ هن بلط
 رئئدنع . ةحّربم امالآ يناعُي هئاكو اًديدَش اًخارص سب 7-0 ا



 يراه ل 1 رلازغلا 0 نامير ميس نإ ام

 اي» :روغناب حاص ا روكا درقلا ىقتلا نأ ىلإ 1 ِظ ةَعْرس
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 1 مت ل ! نامير

 ورع نأ كيمارأ) . لاقر اريك عناب كنف .٠ سم ىأ ام ناكر قر

 أ 0. ىرتو مجْرَتس .لاعت . ٍريغّصلا لارعلاانقيدَص لح نم ىرخأ ٌةلبح

 ْتِيَح ىلإ نْيدئاع ُدرقلاو وه عرسأو ٠ وْيَلَع ةليحلا ءالطنإل ٍديدَش رظيَعب نامير
 .ٌليفلا ناك

 َدزيقلو َرملا ىأَر ْنِإ امو . ليفلا ٍرْهَظ ىلع اري ال ُريغّصلا ٌلاَرَعلا ناك

 نع نشك دقو «ناعر فق

 اة

 قوق دورقلا شيعت «مَْيلا كلذ َدْنُم « ُهنإف اذهلو 7 2 0
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 نالُزِغلاو ة ةليفلا ني سس نيو « ديدَس هاد رول ني معي

 ءاضَبلا ةّجؤملا

 ايرم عي ريقف باش نيّصلا يف شيعي ناك ؛ امرا ميد يف
 فوط ميد 'قيدَص هتلر تف « ُمخَص وهو ايم او "تام . ناو .ناوثأ

 يلو رتبي يف ناوُ ابيس شاعو . نر تنام وردلاو ءاقٍدْصَأ نم 1

 قرا دارفأ نم ٍدحاوك ِوِرْمَأ

 غّلاو بسلا تي رف رع
 ةباّشلا ركل ٠ اًيغَص ٌديدَجلا 'تْيَيلا ناكو .لقتسُم سبب يف

 ةَيغَّصلا ضزألا نط مورو ارم ايظا
 00 ِهتايَحب ايم ناك هنكل .اًرهقق ناوت اسب ناك ٠ ٌررألاب



 نإ[ مني ناك ٠ اهُيولْصُي يتلا .مكتألرب يضاقلا را لك ل ا .يمّيتملا يرحل لاس د را َلاوكأو اهتووري يتلا تالكشملاو نامل َلاوُغَأ م
 . موسم ارا 1 رك قات لألم ىلإ َ 2 راها رح ىّبحو ٍركابلا حابّصلا دم دكو دجب كانه

 0 4 ماع يل ديو ضرألا سكي ذأ را اوت اي انكي مل اضن نا لا نب ع ااكف قي نوما لدين هجن ا 0 اس 1 7 1 0
 ورا ىلع رواق دوعَي الف مالا طم 0 6 1

 2 ناك نإ ناو اي أتلأَسص ماي 0 ةيطاخلا تدعو . ٍةَحِلاَص ةّيِطاخ ىلإ منا صف عر و اوت اي ا ناو دّيسلا َُقَر را ير ةتراذ ناوث بيم ىَأَر
 ا ار طلو هر عارم هلا يمر نيل همام هر
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 "لج هاي تقل ام َناعرسو ."قاقت 3 ا لتماج
 رك رخل محا ل7

 ل + كي ل ىَر امنأ هَذَا رْتلا بالا

 رهف اذ نأ يدني لالا 1:

 اهياعطإل علا تاابثلا قار 2000 ب نأ لع صرف ٠ َُعَم اهّلَمَحَو قر هولا مف

37 
 ق د

1 0001 

 امتدنِعو .مانَي بَهَذو « ةَعيماو ورع ىف تالا قارْؤأو ةتورلحلا م 0 2
 ايف رو رجلا ىلإ ارو جنا طقسا

 ! انك َقارْوألا ةَوِلَحلا تككأ» : حرق فته
 , .ٍديدَجلا اهي يف ٌةَديعَس اهل دب ال

 اهعّضرو ةضْع تانابث ٍرواجُملا لقحلا نم مج ِلَمَع ىلإ بهذي نأ َلْبقو
 ا

 نم ناوُ ايم داعف « ٌراهلا رم
 .ةأجافُم وراظتلا يف ناك ُهَكِْم َلَحَد امدْنِع

 ةديش ها 2 5200006

 ل 03 2 سو 5

 ٍنيخاَسلا ءاملا نم ةانإ ةيواذ يف ىأرو . اًيرم افيلظل معو تَبَبلا َدَجَوو ٠ ٍرَّضْحلاو رولا سا ةيهَش ا 5 ةَدْئاملا ىلع ىأَر دنف



 057 1 ا 0 لآ ل ىلإ
 ةَميركلا قَرابرلا ىلع كركشأ تنج» : | ديلا ناوث ايس راب 1

 « .اًنهش مالا ناك دقل ٠ .مزيلا يب لإ اب رشق يلا

 ملو ٠ ميلا بنز مل ينإف ؟ثدَحَتت مَع : فهد علاو ديلا تلأس
 ل

 ينلا يه تسل اهّنأ هل عَ غن ديلا تداعف ٠ "ثدَحس ام ناوُث ايس ىور
 ريحا دَّشَأ يف 'قراغ وهو

 تانابّتلا ني وْ جات امب

 ا 7 يع"
 ب يف كروز نا قثاللا

 ل
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 0 "د م
3 3 

 ه مو 2 ا
 1 «؟ يلزم نطو يماعط نيد لو ؟تلأ نساني ةباّشلا َلأَس "نمو .؟اذإ يماعط يل ديب نم : انجَعتم ٍئَدْنِع لواست

 اوربا د مق ,.وكجلا يف رظْلا» : هّييَصلا رتباجأ 2 كَ ٌرماظلا» : 'تلاقف « باشا 0 نأ نين ةسبآلا تدار 5 33
 َكْنَأ نظأ 5

 ن
 5 د را هاو

 معو ٠ . لهم ىلع يشمي , ىلإ داعو « اهَعّدوو ؛ ُهاَِإ اهلابقتسا
 هزه فسم كو. اتا: ريم يزل نر

 جيف مَع نم وحي 0 .مايأ لاوط ناو ا
 يب نأ 1 « هتريح تمظاغتو . اًرهاج تانطو

 . جابسلا ءارو ًايتخاو « اجا ري كل م قر 0-6
 . حوتشملا رباب ريع ردا ةيقارُم ىلع انْ نم ٌرولعَب ناك دقف

0 

 0 ناك ام ؟ تلا ىلإ كب داع ام | ناوث ايس» : تلاقو ٠ بصل ُهْجَو ابْحَش
 «.ينارت نأ بجي



 عرفا ةيوراحلا هفقْوَع دب نأ هنهدأو ٠ رجلا يف نوت ام رظن

 «. ةلوزلح ةثيَه يف انه ىلإ تنجح « ْمعن» : ةّيبَصلا تاق

 ذاك : ربح ىف ناو اج لأَح
 انه ىلإ ْتِْسْرَأ . هايل 00 يملا ع ةيج انأد / : يعل تباجَأ هم

80 
 «.ٍرْشَبلا مامأ نرهظَي ال تاينجلاف“ . ككرتا

 اقري رست له . تاون ان لأع
 0 5 2و

 كل كريس يكل .ال» : ةّيجلا تباجَأ
 امئاد اهداجتس اهيل هرعت امدنحو ٠ نان اولح ةيلاخ اهكرت الو «زرألا بوح
 0 ادب مولا دعب عوجت "نو ؛ ةنالَم

 ا لا تا

 ٍتأَدَه كك 3 اهني اك ناعرسو .اهعإذ تطسيو ٠ نايل
 / ناو ايِس 0 م ةفِصاعلا

 ورحل
0 

 هن لم اًمئاد "تناك ةَعقوملا َّنأِل ٠ امري ْمُجَي لو .ذ

 ل ُهّنِكل « ةارث 'بِصُي مل .اًيضاق ناوث ايم لِ ىتح لوط "تْفَو ضْنَي مو
 .ةديعس ةايح اهعم شاعرا ةحلاص ةَجْوَر دَجَو دقو .اًجاَتْحُم موي يف نكي
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 ٍناضّيفلا عناص
 "قالْمِع ٌعَدفض ةَريبكلا ٍرْرُجلا ىدحإ يف شيعي ناك « ِنامّزلا ميدق يف 0 2 ا 2 5 5

 ناري لاك ايل كرت م لعل 0 ا يدش شعب سحب وهو

 م . اهلك ةربكلا تارْيَحُبلا برش م ٠ اهلك ةريغّصلا رتارْيسُبلا الو برش

 برش دق كلادت ناك ىتح لبوط "تقَو ٍضمَي ملو .راهنالاو
 للا 2001 الإ ويرحل نش لد ل

 هقارؤأ تَليَدو « تومت تاتابتلا تخف « راطمأ لصف لضفلا نكي م 2 2 2 20 م
 . اًييصَع انو اًقَح كلذ ناك . توما ىلع ةَقرْشُم تاناويحلا ٍتَدّبو .ٍراجشألا 5 05 6 ا 0

 يدي ابنم ٍدجاو كك أو . عيمَجلا ُهَرَضَح عاما ىلإ تاناويحلا سعد
 انا 0 0 3 5

 ,٠ يرق انك ”تومت فس . اهلك ةريزجلا هايم كلادت ملي : ٌرْيط لاق

 ؟



 سأر برق محو ٌراط مث «.الوأ لواحأ انأو : ُهلاَحّضلا ٌدْنَواقلا لاق 00
 0 ”تاياكجلا تاك . ا ٍتاياكح يوري َعَرَشو « قالمعلا ٍدمُصا

 ارا ل ا رو رع ع يعل نأ

3-5 
 ل

 هنأ ولف «٠ « كِلادِي َكِحْضن نأ انْيَلَع .لَحلا ْتدَج 0000
 .٠ هنم ةجراخ ايلا و

 « . ينيدعاس ةماعت اي 0 7[ ةرجأس انآ : رتتكلا حاص

2 
 مال اهقَْف نم ركل هج ٠ اهشير رهن ولا ماع
 ىإو مامألا ىلإ رفعي رتنكلا حا ار بناج ىلإ ريزاج نماهسأَ

 . دج ع ظَنملا 5 0 قر نم ءارّولا

 ناتعيماولا هانْيَعو ٠ لَبَج هناكو (
 ٍسْشلا يف وب ناي انو يس هس كح 2 ةراعو عر

 ْنأ واح تاناويحلا راس هلْوَح أتَعمَجَت 7
 ان

 ارو



 يف شيعي يلَْنألو .قالنيلا _عدْفُضلا نب سينا مدت ئَدْنِع
 . كادت كلاحْضِإ ةلواحُم يف تاناويحلا ٌدِعاسُي ءاج ُهّنكل راهنألا

 كا ادب

 ةكسأ

 . خيل

 ليا لاه ناصيف اهّنأكو ةجراخ اهبرَس ناك يتلا اهلك ُهايملا تَحَمَدْل

 دقل .وايملاب ٌراهْنألاو يقاوّسلاو ”تارْبحبلو لل
 0 ا هل امل ل :
 . ةّريزجلا تّجنو « راجشألا قاروأ ترضخاو تاتابنلا تشّمنلا

 التماو ١ ضرألا ُهْنَو

1 



 ٍةريْعّصلا كامْسألا ىدمإ "تناك
20 

 ٌةَريغَصلا ةكمّسلا

 رفاص زوفاد ره يف اهّأ مم شيعت

 امتي ني لقتو .حرتو وهل يف اًهراهت نايت هاو ألا تناكو . حوت
 ٍرَصَْأل

 | بيت اهُك رت الف « َةَريغّصلا َةَكَمّسلِل ةَياعُرلا ةَديدَش ْمألا ةَكَمّسلا ٍتَناكو

 :رْغّصلا َةَكَمّسلِل ناكو . عسل

 ةئاد لدم

 ”ةلخل ركرعلا ضاعاج ذكي الا

 . ةَرواجُملا .نكامألاو رتل عاق يف

 'تناكف م 12 وورُكَمب تان نإ

 رم 2 00 هك 0 باشغألا َنْيب 'ئيخَت م

 و

 كلا 0 20 3

 .خَألا وكلا ُلامَج اهَشَمْدَأَ ا 0 يذلا َرَضْخَألا

 نم اًياج تير دقل» : اهل 'تلاقو « بيرق يف ناكم ىلإ اهندَحأ مَ
 20 ا ل يملاعلا لام

 نال تسمو اما يف كرحََرعص رمخأ ءي ممأ أجمل رحَفقَوَ 0000 ٍ-ٍِ
 ًةَراَنِص اهءارو ّنِكَل « هش اهرَظنَم . ةّدود ُهَّنِإ ؟«يشلا اذه نيَرمَأ» : ةلياق

 اال رد رعت

 14 تلك . نكلو - اتلاقو ٠ فهد ورعصلا دككتلا اع امس

 ملا يف لت اهّنإف ٍةَدوَدلا عالتبا ةَكَمَس تلوح اذإ» مالا 0
 «.تفادلا هلا وابم _جراخ ىلإ دش

 «؟ئئدْمَب ةماعلا ةَكَمَسلِل ُثدْحَي اذامو» : ٌةريغّصلا ةكدشلا كلام
 .نرخُحلا نمو .اهلك أَي 'نَمِل اهعيبي وأ « اهلك ايو دبي ىلإ ُداَيّصلا اهذخ ايو 0 مفرك , 0 مرش 2 3 20010

 " كامْسألا ص ريثكلا ٌريصَم م اذه نأ

 ا كلذ َطَْأ يآ الر ردك 2 ةردصلا ةكمشلا كح

 بع يف ُمألا تترطت م
 .٠ ءايشلا اذه 0 نم ادب

 . كلا يكل ةررعاتملا ةريفصلا ةكتسلا تدعو

 هت حل ام 1
 يبرتقت الآ « يتنبا اي « ينيدع» : تلاقو «



 "تناك يذلا ءايّشلاب اًهيبَش ٠ طيح اهّلعُم ا م ا ها

 .هنم اهُتَرَذَحَو ُهاَيِإ اهترآ دق اهمأ

 2ك رك
 كأم نأ تدار اهّنكل 0 عقوتت ملا ةككشللا 000

 ل م يللا هيد لل تراسل كلذ نم
 . دج اًمِعان ٍةَدودلا اجسلاب اهم اهل 0 الين : :ىرطلا ةكمسلا تريكو مايألا ترم

 .ةراتصلل ةرد ندا مات نقي ىلع َنوكت نأ "تدارأ ةَريْغَصلا ةكمسلا نحل
 رتل َلْوَح َارَوَدلا د : ةَريغّصلا َُكَمّسلا هيف اتّمَح

 ُتادُع دق ُنوكأس .قالطنإلا نم يش يذوب 'نَل» : لِ رك مول 1

 ا اًنايْحَأ 0 اننا. 00 تعبات مث

>38 



 قانيخإلاب رحت 'تذحأو .اًضافتلا ُضَِتَت ٌةَريّصلا ةكَمّسلا رتَحار
 ٍتاكمّسلا ٍريصَم نع اهمأ اهل ُهْنَوَر ام تركَذَتو .اًميرَس ْفُعْضَت اهاوقبو .-ِ ف 24 ع 6 جنا 55-2

 كايف نأ 00 00

 38 عسو 7
 . اهيلإ تعّرساف « ٍديعَب

00 
 ثدحت' يهو "© قدوُدلا نِم اًنيشف اًنيِش برع

 َدْعَب م حاصت ىلإ ةَجاحب _ ةيدصلا ةكمشلا نذل

 « رتل ءام جراخ ىلإ 0 ردا ةكمسلا

 . ةعِطاَسلا ٍسْيَّشلا ََِشَأ نم ولع

 اًداَّيَص نيت نأ تعاطقتسا اهّنكل «٠ اهْيئيع سلشلا ةّينأ ترهب

 ىلإ اهامرو اهيبق نم َةَراَنَصلا ُداَيَّصلا كِذ َعَرَ ناعرب ةضقررا فليح

 . ىِفاَذلا شيشحلا ىلع هبناج

8 



5 

 ”تالاقتْرُبلاو ُريمَألا
 و همم كاش قا ابلاطبإ

 هع م
 .وريصتك ٌوَلَح 'يِضَر اهُعْبَطو ِوِرهَرَك *

3 
 ةّملاع اًناس ىأَرف َرْمألا ع ص ب عرس .٠

 . اري اًروجَع ٌناكو « ََقلاعلا ٍقاّسلا بِحاص ِصيلْخَت ىلع وببب َلِمَعو

 «. دج مْبْحَص لاح نم يتَْضْلَح دقف « َكرْكْشَأ» ل

 اننا لرد ينادر دُحَف ؛ ُنيكميلا اه هَكرَمُم كا تا

 «ماعّطلا نم انيس لوانتو ءادّرلا زوجعلا سبل ٠ . يماعط نم انيس ذُحَف ٠ اًضْيَأ

 .دهتوجل نع ةلأسو « رمألا كش خ

 « لاقتلا ِنْرلَك ؛يِبَهَذ اهرَْس ٠ ةئئاف انك نع ُثَحْبَأ انأ» :وببب لاق

0 
 نك ٠ اهكَرعم :ٌلوجتلا لاق



 هلأ نهربخ اف. ريهجو نع هللاسو كو تارداشلا ترك 0 ل

 .وِرْهَرَك ءاضْي اهُثرشَيو لاقتربلا ِنْوَلَك ءيِبَهَذ اهرْش
 ع تحيل

 1 -ف
 اذه ذخ .ةّعئاج بالك ٌةَئالَف َكَقيرَط ضرتمتس» : تارجاّتسلا تلا

 ُقِيرَط ّبلت» تارجاّسلا وبيب َرَكَش (. مالّسب ٌرْمَت َكَكُرثَض « اه ِهِمْراو َفيِغَرلا
 1 52 فد فا ف 2 م
 بالكلا ِتأَر .ةّسرش بالك ةئالث ُهْسْرَحَت قيض ّرَمُم ىلإ َلَصَو ام ناعْرسو

 : لاقف ايم رمال ناكو . ضاضقنإلل 'تدعَتساو رهن كف ملا 5 000 2 0 ل

 2040 لا مك دا ل ل
 اهَعَرَو نال ِءارجَأ ىلإ َفيغرل ّمَسَق مث «.ٌربَخلا اذه َنيَِحُت نأ تعيس“

 يف اًدَحأ ىرَت ام اًروان» : اهُمَحْضُأ لاق مث . بالكلا ِتأَدَّه ام َناعْرسو . اهيل

 «؟بهاذ تْنأ َنْيَأ ىإف « قيرّطلا وله

 ةاضْي اهترشتو لاقل لع يِبَهَذ هريس

 مفك نأ اهتلإ لوصول كيل : "تلاقو « ف راع ةَره اهّسأر بالكلا سرع

 «.ربابلا حْنق يف َكُدِعاَسُي ُهّنإف اذه ٍتْيَّرلا

 مو



5 

 بتي ئدَص وباب ىلإ َلَصَو نأ ىلإ قيل ٌرمَملا يف هريس مت
 نيش هنه بّصو تزل قرب مقرف حِينَ ملف بابل َحَقَي نأ لاح . لاع جر مع
 :رظالا تالصَقُت لع

 دقف هك ارْكَش» : رقي ريمألا ُهَيَسو ءحايتا ٌريرَص وبابلا نع رَدَص
 َمَجْوَر نع ُئَحْبَأ» :ريمألا لاق «؟انُه ىلإ كب ءاج يذلا ام .ىنَتْحَرَأ

 «.ورهَرَك ءاضْيي اهترشَبو «٠ لاقُتربلا نْؤلك ءيِبَهَذ اهيْدَش « ةليمَج

 رذخا نكل . تالاقتْرُب ثالث هنم ذخو ؛ اًذإ َجْرْبلا لخذا» : بابلا لاق

 رتل اهنياو نوجملا ةارملا

 : جدهم تْرَصِب ٌروجتلا تلاق .ٌروجع ٌةأرْا ةعاقلا ِتَلَحَد ْوَظْحّل

 «1 كلك ايم ُدَأ يدنع كَّساال « مدا



 اهيأ :حاصف « هب ةلاسمإلا _عِطَتسي مل ُهَّنِكَل « ٍرمألا ءارو وغلا ّضَحَر
 «. ينالّصَفُم ىلع اير ّمَضَو دقف ٠ ُهَفَقْوَأ نل» : ةبابلا لاق ١« فقرأ « بابلا
 . قيضلا ٌرَمَملا يف وبيي ٌدِراطُ لوخلا ٌرمْساو

 «! ويكيشأ» : اهب حاص دبالكلا َنِم وغلا برقا امدْنِعو
 امي ال ْمَدَقُ ملف "تأ اَمَأ « انسَعْطَأ دقل كيت 'نأ» : بالكلا حلاق
 َنْكِسَأ» : ٌلوغلا حاصف « ٍتارجاّسلا خوك نم ُبرَتَْي ريمألا ٌناكو «.اًماعَط 5س + 32 2 52 اهإ 5-6 2 2

 (! هب

 نكت ملف "تأ اَمأ . انعم اًقيطَل ناك دقف . هب َكيُْت"نل» : "تارجاتسلا تلق
 2 ا

 ضر يو ضرب وبب لظو ٠.اًفيطَل مي يف
 . ةجاردأ 226

 دعو ٍةَدَراطُملا ّنِم لوغلا سكي ىتح

 رم ةلاقترُب جرحك اًمهْرُم َناَمَْطَع ٌريمألا ناك هع افرع راق 52 2
 !ةدطتم "تجرْحدَتو لوري نم تنفق ل

 ىلإ ةلاقتربلا تلح
 . اتفتخخا ءام ويب َدْنِع ذِجَت مل اًملو . ءام

 َدَجَو نأ ىلإ اكتم ىشمف « ٍديدَش ضطعب ”سِحُب اًبعنُم لاي ال وبيب ناك
 : ٍرَّضْحَألا ٍشيشحلا ىلع سلَجو « ىوتراو عب

 ريف ْميبَص ىلإ هلال تلَوَحَم « اهلكأب مهو هللا ةلاقثربلا جّرخأ م

 و لاقتربلا ٍنَْلَك ءيِبمَذ اهُرْمَس



 ْيِبَظلاو ”توبكنعلا

 نم ةحلاص هعطِق رات ها «ٌعيضتي ال ُريَحلاو هُمْسا ٌلُجَرَدارَأ

 َدْعَب اهيل دوعَي نأ ىلع كاوشألاو شئاشَحلا كريو . اهراجشأ مَطَقو ٠ ضْرَألا

 .ضخألا ملف اهقرْخُيف ٍراطمألا مِسْوَم ءاهتا
 جسدي َعَرَس « ضزألا نم ةعفبلا كلي يف بكانَعلا ُدَحَأ قنا نأ ثَدَحو

 ذك هيك هسا د را

 .َّضَفلا ءارطَحلا اهقارؤأو ةّبطخلا اهتيريو شيئُملا اهّرَجبب الجسم
 ه2 م 2

 نم امهُدَدَهَتي ام افي ْن قود ةيردار ةئداه ةايح يبطل ل 00

 .مالسلاو ةّئيكسلا ّلَحَم بارطضالاو ٌرعذلا بدو 0

 :اهل لاق توبكْتملا ّنِكَل . ناكملا كَ ٌديِرُب عرس يطل

 بّرهلا حيطَتسَت نق 0 دِعاسو ينُدِعاسُت مل اذإ !ةلجنأ ؛ 5

 ِ ا َتْمَقَو اذإ ةدعاسأ نأ ذأ َنآلا ا

 ا نأ اًيخأ يلا ا ل هكا

 ا « رَطَلا نع دَعَا د يلا ناك ىتح ناطحل الإ يه
 .ورْهَظ نع ها



 م ابي ”يَّظلا هيف َلَرَت يذأا ٌناكَملا ناك
 1 | قي رَطلا قو ريس الأ اهل نأ فَ 0

 انآ تعيطلاف ٠ طم مويه قيرطلا لع ىو هرم كلذ ين 'يَّطلا كل
5 5 
 . ضرألا ي همئاوق

 عم مم 5 ١ هسا هم 1
 ىلإ َعرسا . ينظلا مئاوق ٌراثا ىارو كلانه نم داّيَص رم ريصق ه

 .ايَظ راوجلا يف َّنَأ اًضْيَأ هءاقدْصَأ َمّلْعَو ٠

 ضر .ُهَنْوَع بلطي توكنلا ىلإ َعرسأف « وِرْمَأ فاشكناب 'يَّظلا فرع
 ةررغصلا تاناوتحلا رسدخأو ,« قيرطلا ىلإ ٠ ديرما داركأو له « توكل
 ا
 . اهلك اهْنَّطَع ىّتح يلا مئاوَق راثآ قوق اهتويب حست

 اك ْذِإ « يَّطلا َراثآ هلك قبرَطلا ىلإ هثاريجو كاَيَصلا ءاج
 ِداَيّصلا ْنِم َنورَخْسَي ناريملا حارو .اهّلك اهاَطَع دق توبكتملا

 كلر « تركت جيسي اطعم ”ةقيرطلا» : نول 5

 . ٍةَيْرَقلا ىلإ اًعيِمَج اوداع مث .٠ يِبَظ َراثآ َمْوَيلا

 :هل لاقو ٠ تْوَملا ّنِم وؤاقْنإ ىلع ُهَرَكَشَف توبكْنملا ىلإ ْيَّطلا بَمَذ
 1 ٍرْيَحلا َلِْف نأ ٌفِرْعَأ نآلا»

2 



 « تاعقتْرُملا سوؤُرو باضهلا تعم . ههاين اتققادو ٌرحَبلا جاه 0
 ا بك را ٍتَقِرَغَو

 قوت معو «روهظلا ىلإ دعت م ضْرألا َنكل البرَط فرلملا باكر ظل 1
 .ِرْخَبلا ءودُهو ٍراطْمألا

 1 ا الا

 عاد |[

 8 يعأاب : هل لاق ءالا بَلْ ىدان
 *رطْغَأ م حابس خش ير تن

 " ل 5 يشب ينجو ءاملا يف

 *تكدف ءارطإلا بحب ءاملا "بلْمَت ناك
 ,..ءاطتإ قود ءاللا يف سطع ةَسامَحلا هب

 0س لع ع حو تارا راهثألا هايم 0 نأ ناكو

 . قرب رجلا

 ويطيساوب ذقن اًمْوَط ٠ ناوّبَحلاو ال يكل ”قيقشلا هقول 2 - مه كو 2 ل 1
 « قاوبحلاو رطل .عاونأ رئاسإ م ] . تاقولخملا ني اًدَدَع
 . عاونألا كلب نم ريب ُدَدَع ضرع

44 



 واع م م2
 ةرييك اًروذج كس الئاق كاجكسو ”مّمشف البلت ركّسملا راف درت

 نكل ا كمل 1 0 .(٠ نوريثكلا كدا أ اهلْكْأَت

 «.اتنم اذإ هب يَتوعَفْرَت ٍلْبحِب يْيَذ اوطْبرا

 أك لْيَد ىلإ هَطَبَر البو امتد ًالْبح يلج وَْفُ) نم كاجكسو مْنَص
 ذي يف َُلْيَد اًمِدْخَتسُم ءاملا يف ٌريغّصلا نايا ص ا

 : هل لاقو سدتقلا كاجكسو ىدان
 3 ا ا لعلب اك ا 7

 .رهام حابسو عاجشو عوق تنأ ٠ سدنقلا يخا ايو

 «.ناديعلاو ٍنَطلا ّنِم اًحيِرُم اًنكْسَم ٍةَديدَجلا يتريرَجب يف َكَيِطْعأف بارت

 « اًيوط ُسْطغَي لظ ."سّطَع م ٠ ءاملا يف ضير لَو "سنقل برص
 ٍِفّطلا ىلإ داع َقانتنإلا فاخ الوب« ءام ٍرَْق ىلإ ْلِصَي مل ُهّنكل

 ةجوز كيلضأس .ظخأ اًدهَج لب! يزن هرم الواح» : كاجكمو حاس
 داكو « اًميظَع اًدْهَج َلَدَبو «ءاملا ىلإ سنقل داع «. كرر ساس

 ىلإ َداعف « ولوصولا نع رجع ُدّْنِك : ٍضْرَألا قةّحئارب 1 0

 «رشلنيلا رك هكاجكسو ىدان . ا اا عطس

 :هل َلاقو

 ا
 رهام حاَبسو 5 دج ناجش كيلو ص نأ 3 يخأ ايو

 | «.هيف شيعت يذلا ناكملا ٍرايتخا َح كيِطغَأف  ةريزجلا اهنم ملط بازل
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 . سْنشلا يف ًفجَتِل قالا ٍرْهَط "قرف بارثلا فخ كاجكسو مَضَو
 حار مث « ةيادبلا يف اداه اخف «٠ ارثلا نفح يف حني ذخأ كلذ دب

 ىلإ َليَحَتو وضل ةرواجملا ةقطنملا 'بارثلا ىلطتف . ةمِطاعتم وب حفني
 مل ىّتح اًروهشو ماي ُلَمْحَي كاجكسو لظو . هيلع 'فوقؤلا نكي ةَبلُط ٍضْرُأ مز ما دل دك ل ا مس أ ا مالا ساد 3
 .ةسبايلا الإ ِهِلْوَح نم ىري ْدْعَي

 نأ لألا نم "بَلَطَم .ئاقدضأ باس ةَحِلاص ةَيَجلا نوكت نأ ديري ناك
 ةعياو اهّنإ» : لاقو « اًيخار ُلّيألا داع . اهَمِشْكَمِيِل قريرَجلا يف َرودَي
 6-0 ع.
 ,.كاشأ اك ايف يرجأ نأ

 تناك ضزألا َةرَْق ّنِكل «.هاشأ اك ايف
 هلا قب َْيَحَت ل ٍنكامألا ضب يف َةَقبقَ



 .ةيشلا طال لع ٍشَْملا يف بغَرو ٠ع
 نع رشلسيلا ف َلَدَع ات اًافج ٌلالَثلا تّقَج امدْنِع مث

 لاقو هنم كاجكسو ضعاف .رلاللا َقْوَف شيلا

 ! طولا نيامألا ُديرُت ىرثخأو ٠ ةقالا َنيكامألا ديت هرم
 0 ا 2 ب هك

 باشْعألاو وايهلاب ادعس «تاعّقْسملا يف ركنا ُرَأَك شاع اذكهو
 دينو ماَط هل ناكو ٍدالْوَألا نم َريثكلا َبَجْنَأ .ٍتانابّللا روذجو ءارضَحلا

 5 اه ل داو ا و دل 2
 هنإ ءاملا ْبَلَْت لاق . هواقدْضَأ ُهَْوَح سّلَجو « الا مامَأ هلاجكسو َسَنَج

 ل 1 0
 2 0 رافو سدنقلا ةّبْعَر تناك َكِلْذَكو

 فوفو ءاملا يف شيعي نأ ٌديِرُي





 لوألا باتكلا) 50 0

 (يناّثلا باتكلا) ٍبوُسيِإ تاياكح
 لوألا باتكلا) ٌةَروهْشَم ريطاسأ

 ظ
 نإ

 كنا ماو ادا مح كنا اا وجمل بج يضل

40 56,165 

 اًنداولأ لاحت اًباتك "0. نمرثكلا آلا ةملاطملا بح ةاساس ف
 :نماّهب صاخلا ايلا بلطا . راّمعألا قلت بِسانت تاَكوضولا نم

 هةر حلا ضار ةعاش - .نانمإ ةبتكحكم


